
Över 10.000 läsare!

Långvarig hetta drabbar barn på förskolor

Upprop för en likvärdig och hållbar förskola

FSO:s kansli har stängt för sommarlov från den 1 juli till den 4 augusti.

   28 juni 2019

   Värmeböljan sommaren 2018 förde inte bara med sig skogsbränder utan innebar också problem för gamla och 
unga. Nu visar nya studier från Göteborgs universitet att hetta begränsar förskolebarns utelekar eftersom många 
gårdar inte kan ge tillräckligt med skugga.
   I kölvattnet av den exceptionellt varma sommaren 2018 utlyste forskningsrådet Formas medel för tvärvetens-
kaplig forskning om effekterna av ett extremt klimat.
   - Vi sökte anslag och fi ck pengar för att studera hur värme påverkar förskolebarn i deras utemiljö, säger do-
cent Fredrik Lindberg, forskare inom stadsklimatologi och naturgeografi .
   Han leder det tvärvetenskapliga projektet Värmeböljors påverkan på förskolebarns fysiska aktivitet och välbe-
fi nnande i deras utomhusmiljö, där även Oskar Bäcklin, mastersstudent på geografi programmet, medverkar.
   Inom ramen för sitt examensarbete har Oskar Bäcklin intervjuat ett tiotal förskollärare och undersökt utegår-
dar för 438 förskolor i Göteborg.
   Studien visar att merparten av förskolornas gårdar saknar tillräckligt med skugga under varma dagar.
   - Enligt lokalförvaltningen i Göteborgs stad bör varje barn ha 35 kvadratmeter att röra sig på. Det innebär 
en yta på 350 kvadratmeter för tio barn. Men under varma och soliga dagar när barnen behöver vara i skugga 
krymper denna yta, säger Oskar Bäcklin.
   Lokalförvaltningen har i år börjat titta på utegårdarna och många av förskolornas gårdar har inte tillräckligt 
med skuggiga platser.
   - Bäst skugga ger träd, men det tar tid för dem att växa upp vid nyplantering. En del förskolor använder därför 
solskydd som till exempel parasoller, men dessa ger inte alls samma solskydd och går dessutom lätt sönder, 
säger Fredrik Lindberg.
   Alternativet blir att hålla barnen inomhus. Det är inte ett lyckat alternativ eftersom barn behöver fysisk aktivi-
tet för sin hälsa och möjligheterna till rörelse är större utomhus.
   - Vissa av gårdarna jag tittat på har nästan ingen skugga alls. Många utegårdar har dessutom underlag av as-
falt eller gummiliknande beläggningar, material som i sig kan bli heta under varma och soliga dagar, säger Os-
kar Bäcklin.

   Vi vill rikta uppmärksamhet mot våra yngsta medborgare, de drygt 500 000 barn som är inskrivna i förskolan 
och de förutsättningar som råder för att stödja alla barns lek, utveckling och lärande inom ramen för utbildning, 
undervisning och en trygg omsorg, skriver 51 forskare och programansvariga vid 18 lärosäten, två fackför-
bundsordföranden samt FSO:s vd Mimmi von Troil i ett gemensamt upprop.
   Läs hela artikeln i Dagens Samhälle: 
   https://www.dagenssamhalle.se/debatt/upprop-en-likvardig-och-hallbar-forskola-28264



Fler APL-platser i Göteborgsregionen

Ny forskning om vilan i förskolan

Tröjförbud kränkte yttrandefriheten, anser JO

...och nu backar Göteborg efter JO:s kritik

   Göteborgsregionen (GR) har ett uppdrag att samordna APL för elever i Göteborg som läser det gymnasiala 
yrkesprogrammet, Barn- och fritid, samt Gymnasiesärskolan Programmet för Hälsa vård och omsorg. Samord-
ningen sker via det digitala verktyget www.praktikplatsen.se.
   APL-platser behövs till följande veckor i höst:
   Vecka 38-41 (endast Vux)
   Vecka 42-46 (Gymnasiet höstlov v 44, samt Vux)
   Vecka 47-50 (Gymnasiet, Vux)
   Gå till följande länk för att komma till svarsblankett:  https://bit.ly/2KmdsxJ

   Barn i förskolan spelar en viktig roll i hur vilan organiseras – det är en kollektiv aktivitet som barn och vuxna 
gör tillsammans. Så har det sett ut sedan början av 1900-talet visar Sofi a Grunditz avhandling.
   - Jag var ute efter att forska om de allra yngsta i förskolan och gjorde en fältstudie där jag upptäckte att vilan 
var ett spännande område där det händer mycket. Jag upptäckte också att vilan aldrig lyfts fram i forskningen. 
Om man skriver om vilan gör man det ofta ur hälsosynpunkt, eller om hur det är praktiskt att organisera vilan. 
Men det är ganska mycket ”black box” över det hela. Så väcktes mitt intresse. Jag ville undersöka, se vad som 
händer när man sätter en sådan här vardaglig sak i fokus i ett forskningsprojekt.
   Vilka är de viktigaste resultaten?
   - I fråga om själva aktiviteten vila tycker jag det viktigaste resultatet är att jag visar hur aktiva barn är i att 
själva vara en del i att organisera vilan. Att det är en kollektiv aktivitet som barn och vuxna gör tillsammans 
genom interaktion. Även om det handlar om ett litet historiskt material visar det ändå långt tillbaka att vilan i 
förskolan är något som man gör tillsammans. Det är något kollektivt där inte vuxna bara bestämmer över barn.
   (Skolporten)
   Läs hela artikeln här:
   https://www.skolporten.se/forskning/intervju/vilan-i-forskolan-ur-ett-historiskt-perspektiv/

Göteborgs stad kränkte personalens yttrandefrihet när de förbjöd förskolepersonal att bära tröjor och knappar 
från Förskoleupproret. Det slår JO fast och ger kommunen kritik. Samtidigt ska frågan också prövas i Arbets-
domstolen – så det är oklart om det nu är fritt fram att bära tröjorna.
   Det var i juni förra året som representanter för Lärarförbundet anmälde Göteborgs stad till Justitieombuds-
mannen (JO) efter att personal förbjudits att bära tröjor med texten ”Förskoleupproret”  och #pressatläge och 
knappar där det stod ”STOPP färre barn NU!”.
   Argumenten för förbudet har varit att det rör sig om ett politiskt budskap som vänder sig mot arbetsgivaren, 
samtidigt som personalen är i sin yrkesroll och representerar arbetsgivaren. Det kan skapa förvirring för föräld-
rarna, som inte ska behöva prackas på politiska budskap, skriver Göteborgs stad i sitt yttrande till JO.
   Men JO kritiserar nu Göteborgs stad för att ha kränkt personalens grundlagsfästa yttrandefrihet. JO konstate-
rar att budskapet på tröjorna och knapparna inte strider mot någon lag och att det inte har haft någon negativ in-
verkan på verksamheten.
   (Kommunalarbetaren)

   Medan Lärarförbundet i Göteborg fi rar Justitieombudsmannens (JO) beslut med tårta, har förhandlingschefen 
Michael Färdig informerat förvaltningen.
   - Är det någon som bär tröjan kan vi inte förhindra det, säger han.
   Som Lärarnas Tidning var först med att rapportera, har JO kritiserat Göteborgs stads förbud mot medlemmar 
i Förskoleupproret att bära sina orangea tröjor på arbetstid. Anledningen till kritiken är att budskapet inte bryter 
mot lagen, och att förbudet kränker de förskoleanställdas yttrandefrihet.
   - Det är bra att vi har fått saken prövad. Då vet vi var gränsen går som arbetsgivare, säger Michael Färdig.
   (Lärarnas tidning)



Obs! Ett fåtal platser kvar!

   Ny FSO-utbildning

Befattningsutbildning
för rektorer i förskolan

Den 1 juli försvinner begreppet förskolechef och ersätts av titeln rektor. För den som
har anställts som förskolechef före detta datum blir det i praktiken ingen annan för-
ändring än själva yrkestiteln. För den som anställs som rektor efter den 1 juli krävs 
att denna person inom fem år från tillträdesdagen ska genomgå det statliga rektors-
programmet, om man inte redan har det i bagaget.

FSO:s nya befattningsutbildning för rektorer i förskolan börjar i september i Göteborg.
För mer information, gå in på FSO:s hemsida www.fso.se.

SYFTE
Syftet med utbildningen är att lära om och för 
det egna yrket som rektor i förskolan.
Befattningsutbildningen syftar också till att 
skapa medvetenhet om det egna ledarskapet 
och den betydelse det har för att utveckla 
förskolan i riktning mot strävansmålen i läro-
planen för förskolan. Med en god kännedom 
om både den skolrättsliga och pedagogiska 
regleringen i förskolan skapas en trygghet i 
ledarrollen i både det pedagogiska uppdraget 
och i den egna organisationen. Moment om 
systematiskt säkerhetsarbete, kris och kris-
hantering samt coachning och samtalsteknik 
ger viktig beredskap både i vardagen och vid 
oväntade händelser. 

MÅL
Efter genomförd utbildning ska deltagarna 
vara väl rustade att axla det ansvar som ålig-
ger en rektor i förskolan. Deltagarna ska ha 
mycket god kunskap om det systematiska
kvalitetsarbetets olika delar inklusive pedago-
gisk dokumentation och en god kännedom om 
skollagen i de delar som omfattar förskolan 
samt en allmänjuridisk kunskap om vilka 
lagar och förordningar förutom skollagen som 
styr verksamheten i förskolan. Deltagarna 
ska även vara väl förtrogna med systematiskt 
säkerhetsarbete och vikten av att aktivt arbeta 
med risk- och sårbarhetsanalyser för att skapa 
en trygg och säker miljö för både barn och 
pedagoger på förskolan. 

MÅLGRUPP
Rektorer i förskolan, biträdande rektorer i förskolan och andra med ledningsuppdrag i förskolan. 

Obs! Denna befattningsutbildning ska inte förväxlas med det statliga rektorsprogrammet.



Nästa FSO-Nytt kommer den 9 augusti - Trevlig sommar!

290 kommuner = 290 egna tolkningar av lagar och regler

Därför vill FSO att tillsynen
fl yttas till Skolinspektionen

“Det är hög tid att vi får en rättssäker tillsyn!”

Om vi i framtiden skickar beslutet 
bifogar vi besvärshänvisning.
Dalakommun som inte riktigt har förstått att 
man måste skicka både beslut och besvärshän- 
     visning till varje fristående förskola.

               Bildningsnämndens förvaltnings-
   ekonom var tjänstledig en längre tid under år 
 2015 och tanken var att inte komma tillbaka. Vikarien 
blev långtidssjukskriven. Följden blev försenade arbets-
uppgifter så som budget och därmed beslutade
bidragsbelopp.
         Kommunens personalproblem må vara besvärliga, men de ger
                         inte kommunen rätt att bryta mot lagen.

             Vi skickar ingen speciell  
      överklaganshänvisning, men vi  
   har bra kommunikation med för- 
 skolan så de kan kontakta oss om de  
  vill ha en sådan.
          Norrlandskommun som tycker att förskolan 
                 ska be om något den enligt lag har 
                               rätt att få.

   - I vårens fyra sista FSO-Nytt har vi här på sista sidan publicerat fl era olika citat. Citaten 
kommer från kommunala tjänstemän och är tagna från FSO:s kommunundersökningar 
under de senaste åren. Trots att lagstiftningen kring bidrag har gällt sedan 2011 fi nns det 
alltså fortfarande alldeles för många politiker och tjänstemän i ett stort antal kommuner 
som inte har koll på vad som gäller. I lika stor utsträckning gäller detta även vid tillsynen 
av fria förskolor. Kommuner anmärker, förelägger eller vitesförelägger utan stöd i vare sig 
skollagstiftningen eller läroplanen. I alldeles för många fall är den lilla idéburna förskolan 

helt rättslös. Det är hög tid att vi får en rättssäker och likvärdig tillsyn! Det är dags att fl ytta tillsynsansvaret till 
Skolinspektionen, som ju redan i dag utför tillsyn på 80 % av de svenska förskolorna, de kommunala. Genom 
att ge Skolinspektionen hela tillsynsansvaret för svensk förskola kan vi säkerställa en likvärdig utbildning i för-
skolan - oavsett vem som är huvudman, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.


